
Produktové informace RM 753

Čistič jemné kameniny RM 753

Speciální čistič pro všechny obklady z jemné kameniny 
spolehlivě rozpustí nečistoty z tuků, olejů a minerální 
nečistoty. Nenarušuje protiskluzový účinek dlaždic z jemné 
kameniny. Bez tenzidů. 
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Vlastnosti

■ Účinný základní čistič pro silně znečištěné obklady z jemné kameniny
■ Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
■ Velmi dobře zvlhčuje
■ Nepěnivý
■ Zvlášť vydatný
■ Příjemná, svěží vůně
■ Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
■ Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
■ Neobsahuje tenzidy a enzymy

Použití:

Provoz motorových vozidel: Čištění podlahy

Čištění budov: Čištění podlahy

Domovy s pečovatelskou služ-

bou, lékařské praxe:
Čištění podlahy

Hotely, gastronomie, catering: Čištění podlahy

Obce: Čištění podlahy

Maloobchod: Čištění podlahy

Možnosti zpracování

■ Podlahové mycí stroje s odsáváním
■ manuální

Hodnota pH

10.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
V koncentrátu kyselý slabě kyselý neutrální slabě alkalický alkalický

Velikost balení Objednací číslo

2.5 l 6.295-587.0

10 l 6.295-082.0
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Použití:

Podlahové mycí stroje s odsáváním - základní čištění

■ Zamést hrubé nečistoty.
■ Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, 

popř. gumovou stěrkou.Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhod-
ným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou.

■ Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
■ Produkt rovnoměrně nanést na povrch (příp. za použití kartáčů/válců/

padů) .
■ Nechat působit.
■ Doba působení 5-10 min, podle stupně znečištění.
■ Vysát z povrchu špinavou lázeň za použití kartáčů.
■ Dostatečně omýt čistou vodou a vodu odsávat do té doby, než se úplně 

odstraní špína a zbytky čisticích prostředků.

Podlahové mycí stroje s odsáváním - údržbové čištění

■ Zamést hrubé nečistoty.
■ Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, 

popř. gumovou stěrkou.Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhod-
ným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou.

■ Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
■ U zařízení se systémem DOSE nastavit pouze dávkování na zařízení.
■ Povrch v jednom pracovním kroku vyčistit a vysát.

manuální

■ Zamést hrubé nečistoty.
■ Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
■ Povrch čistit manuálně.

Instrukce pro zpravování:

■ Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
■ Nepoužívat na dřevo, linoleum nebo nezapečetěnou parketovou podlahu.
■ Nepoužívat na povrchy citlivé na zásady.
■ Čisticí roztok nenechat zaschnout.
■ Chránit proti mrazu.

Varování a bezpečnostní poradenství v soula-
du se směrnicem EU:

■ EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Dávkování a vydatnost:

Objem: Druh čištění: Předředění: Dávkování: Znečištění: Vydatnost:

1000 ml Podlahové mycí stroje s odsává-
ním - údržbové čištění

0.25-5 % lehký-střední 820 m²

1000 ml Manuální údržbové čištění 0.25-5 % lehký 2000 m²

1000 ml Podlahové mycí stroje s odsává-
ním - základní čištění

5-20 % silné 370 m²

Pro více informací nás prosím kontak-
tujte:

Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
Fax+420/323 606 020 
info@kaercher.cz 
www.kaercher.cz


